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Közép-Európátaglobáliséghajlatváltozáskiszáradással sújtja,a
környezetromboló technológiák tömegesalkalmazásapediga
folyók és a felszín alatti vízrendszerek végzetes elszennyezõ-
désével fenyeget. Alvízi helyzetünk következtében Európa
országaiközülamiénkvanleginkábbkiszolgáltatvaahatárokon
átnyúló környezeti ártalmaknak. Gyermekeink és unokáink
ivóvize forog veszélyben, s pusztulás vár a folyók és vizes élõ-
helyekegyedülállóangazdagökológiai rendszereire is.

Mindent meg kell tennünk, hogy véget vessünk folyó-
vizeink természetelleneshasználatának!Nincs többémentség
ahallgatásraésahalogatásra:mindannyian felelõsekvagyunk,
akik látjukabajt, snemmerünkveleszembenézni.Nemtétlen-
kedhetünk tovább, nem tûrhetjük az egymást követõ magyar
kormányok tehetetlenségét. Kötelességünk, hogy megvédel-
mezzükaDunát,aTiszátésaDrávát,ugyanolyankötelességünk
ez, mint a megtámadott haza védelme lenne.

A DUNA MEGMENTÉSE érdekében követeljük, hogy a
magyar fél tanúsítson végre következetes és félreérthetetlen
magatartástaSzlovákiával folyótárgyalásokon,melyekegyedüli
tárgya a hágai ítéletnek megfelelõ, az ökológiai igényeket ki-
elégítõvízmegosztás legyen,a jelenlegi törvénysértõállapotok
felszámolása. Semgazdasági, semmûszakiérveknemszólnak
amellett,hogyhazánkrésztvállaljonazellenünkreéserõszakkal
létrehozottbõsiduzzasztómûmûködtetésében.Amagyardip-
lomáciavégrevesse latbamindenbefolyását, hogyazeurópai
közvéleménynyomásaésaz EurópaiUnióközvetítése segítse
jogos álláspontunk érvényesülését. Haladéktalanul vessenek
véget a folyóhazai szakaszánazárterekkülönféleürügyekkel
zajlórombolásának,újabbésújabbpartszakaszoklebetonozásá-
nak. Így Tátnál az elkerülõ út ne az ártér rovására, hanem a
községtõldélreépüljön.

Ahajózásalkalmazkodjona folyó természetes adottságai-
hoz, és ne a medert próbálják a hajózás igényeihez igazítani,
hatalmas költséggel, beláthatatlan rombolás árán. A hajózási
feltételek javításánálelõbbrevalóafolyamiéspartmentiélõvilág
számára kedvezõ vízjárás biztosítása. Ne a folyó további tönk-
retételére fecséreljük a közlekedés fejlesztésére szánt európai
uniós támogatást. Fordítsuk azt inkább siralmas állapotú
vasúthálózatunk felújítására,hiszennyugati szomszédaink is a
vasútiközlekedés támogatásával igyekeznekmérsékelniakör-
nyezetszennyezõ gépkocsiáradatot.

ATiszáhozhasonlóanaDunahazaiszakaszára iskészüljön
átfogó rehabilitációs terv.

A TISZA VÉDELMÉBEN, az ismételt ökológiai agresszió
elhárításáraamagyarkormányvegyeigénybeazENSZvalamint
a NATO környezetvédelmi szervezetének segítõ közremûkö-
dését.Érjeel,hogyRománianeengedélyezzeaRosiaMontana
Gold Corporation verespataki beruházását. A nemzetközi kö-
zösség gyakoroljon nyomást a kanadai kormányra, hogy az
akadályozza meg a kanadai illetõségû céget a környezet-
rombolásexportjában.Elképzelhetetlen,hogyEurópaközepén

a XXI.században magas ciántartalmú zaggyal árasszák el több
pusztulásra szánt faluhelyét, s egy180métermagasgátmonst-
rum tövében, az egyszer már bekövetkezett katasztrófa meg-
ismétlõdésétõl rettegve éljen egy egész folyóvölgy népe.

A határokon átnyúló szennyezések elhárítására Magyar-
országésazEurópaiUniónyújtsonsegítségetRomániának, sa
magyardiplomáciahassonoda,hogyazebbeliegyüttmûködés
legyenafeltételeaszomszédosországkedvezõfogadtatásának
azEurópaiUnióban.

AVásárhelyi-terv továbbfejlesztésekeretébenaTiszahazai
szakaszának megújítására szánt pénz zömét ne csak árvízek
fogadásáraalkalmasvésztározóképítésére fordítsák,hanema
vízelvezetõvízrendezésgyakorlatánakfelszámolására,azártéri
tájgazdálkodás feltételeinek megteremtésére. A hullámtéri
beavatkozásokneveszélyeztessékafolyóvölgyökológiai folyo-
só jellegét. Az árterek újraélesztésével lassítsák az éltetõ víz
lefolyását: ez egyaránt mérsékelné az árvizek illetve az aszály
okoztakárokat.AzAlföldsivatagosodásanagyobb,bárkevésbé
látványosveszélyt jelent,mint azárvizek.Haavidékfejlesztési,
tájgazdálkodásiésökológiaicéloknemkapnakkellõhangsúlyt,
akkoramunkálatokcsak ronthatnaka tiszaiAlföldhelyzetén.

A Duna és a Tisza haldoklik, mindkettõ ipari szennyvíz-
csatornáhozválthasonlatossá.ADRÁVAAZEGYIKEAZUTOL-
SÓÉLÕFOLYÓKNAKEurópában.Magyarországiszakaszamég
õrzi természetközeliállapotát.ANovoVirje térségébentervezett
oldalvízcsatornás, szakaszosüzemmódbanmûködõduzzasz-
tómû örökre véget vetne ennek. A vízlépcsõ horvát területen
épül,deamagyarfolyamszakaszegyrészérõl isHorvátországba
terelné a víz túlnyomó többségét. A beruházás a nemzetközi
jogszerintmagyarhozzájárulásnélkülnemjöhetnelétre.Kormá-
nyunk azonban elmulasztotta a hathatós és jogszerû fellépést,
ehelyettbeérteaközöskörnyezeti hatásvizsgálattal, amelynek
eredményét a horvát félnek nem kötelezõ figyelembe vennie.
Akétországközött e tárgyban1988-bankötöttZágrábiEgyez-
ményegyértelmûenkimondja,hogyvízierõmûafolyóbármely
szakaszáncsakakétország teljesegyetértéseeseténvalósítható
meg.Amagyarkormánynakebbentehátvétójogavan:haladék-
talanul éljen vele!

Avízierõmûépítésébenérdekelthazai tényezõkbefolyását
kell látnunk abban, hogy kormányunk mindeddig nem élt a
nemzetközi jogbiztosította lehetõségekkel, sõt, ezeket ahazai
közvélemény elõtt titkolja, a beruházást mentegeti, visszafor-
díthatatlankártételét elhallgatja.

ADrávavidékénekpáratlantermészetiértékeitvédjeközös
horvát-magyar nemzeti park, s ne energetikai célokra igye-
kezzenekasíkvidékifolyószakasztkihasználni.Avidéklakóinak
érdekét mindkét oldalon az szolgálná, ha a felek a medermé-
lyülésmegállításának természetbarát eszközeit vennék igény-
be,ésakomplextájgazdálkodáskorszerûformáinakkialakításán
munkálkodnának együtt, jó egyetértésben.

2003. november 25.

FOLYÓINK VÉGVESZÉLYBEN!
– a VÉDEGYLET felhívása –
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WolfgangHeld
A RAJNÁNAK FÖLDRE VAN SZÜKSÉGE

Ezév januárjánban,éppenegyévvelazutolsónagyárvízután,a
Rajna ismétkiöntött amedrébõl.Mostmára felelõspolitikusok
sem tagadják, amire az ökológusok a hetvenes évek eleje óta
figyelmeztetnek,hogyazilyenkatasztrófákokaiavízszabályozás
ésavízlépcsõk.ARajnahosszú felsõszakaszánakegyenesme-
derbekényszerítését,amelyet1817-benkezdettelabadeniTulla
vízmérnök,a természeti elemekfeletti gyõzelemkéntünnepel-
ték.Avízszabályozásáldozatáulestekaligeterdõk,afolyótermé-
szetesárterületei.1950és1977közöttújabb130négyzetkilomé-
ternyivelcsökkentaligeterdõkterületeavízierõmûvektelepítése
következtében.Ezekhelyét sokhelyenbetonbólkészült tölté-
sek foglalják el. A folyó egykori meanderezõ futása kiegyenlí-
tetteaforrásterületrõlszármazóvízmennyiségingadozását:amikor
bõven ömlött a víz a hegyi patakokból, akkor sok hordalékot
sodortmagával, amiszélesre terítettea folyóvizét,és lelassította
afolyását.Avízbeborítottaafolyókörnyékét,ésezáltalönmagát
szabályozta.Amesterségesszabályozáskövetkeztébencsakaz
utolsóévtizedeksoránmegkétszerezõdöttazáramlássebessége.
Korábbanamegáradtmellékfolyókcsúcshozamaegymástköve-
tõenhullámokbanérteela folyóalsószakaszét.Elõbbakisebb
folyókvíztömegeiérkeztekmeg,azutánafõfolyószállítottahóol-
vadék.MaamagasvizekösszeadódvaérkeznekaRajnavidékre.

Az egykori kacskaringós folyó a medret kísérõ ligeterdõk
révén szorosan összekapcsolódott a környezetében elterülõ
tájjal.A faállományfajtájától függõenafolyómentierdõkévente
három hónaptól (tölgy) háromszáz napig (éger, fûz, nyár) áll-
hattakvízalatt.Avízszintetkiegyenlítõerdõkmellett láthatatlan
kísérõkénta felszínalattivízáramokisa folyóorganizmusrészei.
Ahóolvadékésazesõvíz fokozatos levezetése térbeli kifejezõ-
désevolt a folyó idõalakjának(Zeitgestalt), annakmindenmel-
lékágával és földalatti kísérõjével együtt.ARajnanemvízleve-
zetõ csatorna, hanem egymásra ható vízrendszerek összetett
organizmusa.MintélõlényaRajnaa táj fizikaiadottságaival tör-
ténõegyüttmûködés révénolyanszerveket alakít kimagának,
amelyekkelaz idõjáráskaotikushatásait ellensúlyozni tudja.

Abeavatkozásmeggyengíti a folyóésa táj közötti kapcso-
latot. Ugyanakkor hatalmas igényekkel lépnek fel a Rajnával
szemben:a földegyik legcsapadékosabb területétkell vízmen-
tesítenie.Azutóbbiévekenyhe teleiésanedvesség felszívódá-
sát akadályozóaszfalt- ésbetonfelületekmiatt a feladat tovább
nehezült. Az elmúlt évek azt mutatják, hogy ezt a problémát
nemoldjákmegamesterséges,növényekkelbetelepített táro-
zómedencék. Egyrészt túlságosan megemelkedik a talajvíz a
tározókkörnyezetében, amiapincéket elönti,másrészt a táro-
zókban lévõ biotopok által igényelt bonyolult vízszabályozás
gyakranütközikazeredeti céllal, amagasvíz lecsendesítésével.

A legtöbb reményre jogosító próbálkozás a parti töltések
szélesre nyitása volna, ami lehetõvé tenné, hogy a Rajna újra
maga alakítsa ki a saját ligetes árterületeit. Ez nagy politikai
akaratotkövetel,hiszenapartokmenténrégótasokféleképpen
hasznosítottkultúrtáj terülel.Kisebbfolyóknál,használatbahe-
lyezika régimedreketés csatornákat, hogyvisszatelepíthesse-
nekeltûnthalfajokat.Aduzzasztókésazáramlásisebességlehe-
tetlenné tette az ikrák megtermékenyítését. A halaknak olyan
folyóravanszükségük,amelyharmóniábanvanakörnyezetükkel.

Gerle Anna fordítása

TOROCZKAI WIGAND EDE emléktábláját Bartha László és
StróblZsófiakezdeményezéséreoktóber29-énavatták fel az I.
Úri utca 17. számú ház – egykori lakóháza – falán. 1945-ben
ebbenaházbanpusztult elóriásinéprajzi gyûjteményeés saját
bútorainak nagy része. Õ maga is ebben a házban halt meg a
háborúalatt.

A MUNDUS KIADÓNÁL megjelent a Sas Péter szerkesztette
Kós Károly levelezése címû könyv. Kós Károly életmûvének
szerves része a kiterjedt levelezés, amely a példaadó magatar-
tásban és bölcsességben megfogalmazódó életút gazdag
tárháza és a múlt századi erdélyi mûvelõdéstörténet jelentõs
forrása. (894oldal,keménytáblakötés,ára6.990Ft.Megvásárol-
ható, illetve megrendelhetõ a kiadónál (1089 Budapest, Vajda
Péter u. 12. tel.: 4772565, fax: 3335378).

SÁROS LÁSZLÓ Zsebbelgium / België in Zakformaat címû
könyveaSÁROSésTársaBt. kiadásában jelentmeg.Azalbum
fényképeibõldecember6-ánkiállításnyílikBelgiumban.

ZELNIKJÓZSEF:AZÖLDEMBER–ÖKO-TÁJ-BREVIÁRIUM
címmel jelent meg a Zelnik József fõszerkesztõ által jegyzett
Ökotáj folyóirat tíz éves jubileumátünneplõkötet.Akiadvány
tartalmazza Zelnik e folyóiratban megjelent írásait kiegészítve
néhány régebbiésújabbesszével.AkönyvösszefoglalásaZel-
nikökológiaigondolatrendszerének,amelyföldünkháztartását
egységesegésznektekinti,aholakulturális folyamatoknakmeg-
határozóhatásukvanazazökológiaiegyensúly felbillenésében
is.Az írásokaszakralitástólaszimbólumképzésenátapolitikáig
szélesspektrumotölelnek fel, akulturálisés természetikörnye-
zetéért felelõsalkotógondolkodáskötiõketössze.Akiadvány
részleteket tartalmazazÖkotáj szerkesztõinekés szerzõineka
lapbanmegjelent írásaibólZelnikszubjektívválogatásában, így
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